
                                                             (Załącznik Nr 3) 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e – mail oraz danych wrażliwych w postaci 

______________________________________________________________ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w przekazanych przeze mnie 

dokumentach, przez: 

 

Skierniewicką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96 – 100 

Skierniewice, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Nr 

KRS: 0000140081, NIP: 8360004116, REGON: 000487344 

 

- w celu realizacji mojego wniosku z dnia ____________________________  dotyczącego 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

                        data i czytelny podpis 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany przez Skierniewicką Spółdzielnią 

Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96 – 100 Skierniewice, Sąd 

Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000140081, 

NIP: 8360004116, REGON: 000487344 

 o informacjach wskazanych w  art. 13 ust. 1 i 2 RODO  

a) administratorem danych będzie Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 

Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96 – 100 Skierniewice, Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000140081, NIP: 

8360004116, REGON: 000487344



b) - moje dane osobowe są przetwarzane:

 

-     w celu  realizacji wniosku z dnia ____________________________  dotyczącego 

_____________________________________________________________, (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)

-   w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym 

interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 



-     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 



c) Moje dane osobowe  w/w Spółdzielnia nie udostępni osobom trzecim. 

 

d) Skierniewicką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 

96 – 100 Skierniewice nie przekazuje moich danych poza tern Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 

e) Moje dane pozyskane w związku z realizacją wniosku z dnia ____________________________  

dotyczącego ____________________________________________________________ przechowywane są 

przez Skierniewicką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach, ul. 

Kopernika 5, 96 – 100 Skierniewice, przez okres dwóch lat od realizacji w/w wniosku.  

 

f) Przysługuje mi prawo do: 

 

i) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

ii) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

iii) usunięcia danych, 

iv) ograniczenia przetwarzanych danych, 

v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

vi) przenoszenia danych, 

vii) wniesienia skargi do organu nadzorczego , 

viii) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

______________________________________________ 

                     data i czytelny podpis 


